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GVETS: Παρουσιάζοντας την ανάπτυξη 

παιχνιδιών(gamification) στην επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση των επαγγελματιών και της Κοινωνικής 

Εργασίας στην προστασία και υποστήριξη των παιδιών των 

μεταναστών. 

Project no.: 2017-1-HU01-KA202-035927 

Το GVETS είναι ένα διετές πρόγραμμα Erasmus + που στοχεύει 

στην ανάπτυξη διεπιστημονικού προγράμματος δημιουργίας 

ικανοτήτων μέσω της ανάπτυξης παιχνιδιών(gamification)  για 

νέους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά σε περιβάλλοντα 

μετανάστευσης, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητά τους και 

να ενισχυθεί ο ρόλος τους για την προστασία των παιδιών. 

Περιγραφή Αναγκών 

Τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο κινδυνεύουν από βία κατά τη διάρκεια της 
μεταναστευτικής οδού τους και λόγω των δυσκολιών ταυτοποίησης και εγγραφής, 
οι ανάγκες τους για την προστασία των παιδιών δεν προσδιορίζονται πάντοτε ή δεν 
πληρούνται. 
 
Λόγω της αναγνώρισης του χάσματος στο υφιστάμενο σύστημα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κοινοπραξία GVETS έθεσε 
ως στόχο τη δημιουργία ενός διαδικτυακού διαδραστικού εργαλείου κατάρτισης με 
επίκεντρο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά σε 
περιβάλλοντα μετανάστευσης. Η κοινοπραξία στοχεύει στην προώθηση μιας απτής 
λύσης διεπιστημονικής επαγγελματικής εξέλιξης μέσα σε μια ευρωπαϊκή κοινή / 
ολοκληρωμένη προσέγγιση. 
 
Η φιλοδοξία της κοινοπραξίας είναι να συγκεντρώσει τις γνώσεις, την εμπειρία και 
την εμπειρογνωμοσύνη και των επτά οργανώσεων-εταίρων στο έργο, εστιάζοντας 
στην ενσωμάτωση των στοιχείων της ανάπτυξης παιχνιδιών(gamification) στο 
περιεχόμενο που σχετίζεται με τη μετανάστευση, τα παιδιά και τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση. 
 

Ο κύριος στόχος είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης μέσω της χρήσης 
τεχνολογικών εργαλείων.  
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Στόχοι 

• Αξιολόγηση της εθνικής πραγματικότητας στον τομέα της 

μετανάστευσης, της ένταξης και της διαθέσιμης κατάρτισης, με έμφαση 

στους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά 

• Να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που προσφέρει ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και πρακτικές γνώσεις για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 

της συνεργασίας με τα παιδιά μεταναστών 

• Να παράσχει εργαλεία αξιολόγησης τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και 

σε κέντρα κατάρτισης για να επωφεληθούν από το πρόγραμμά μας και να 

ενσωματώσει το πρόγραμμα κατάρτισης στο πιστωτικό σύστημα ECVET 

• Παροχή κατευθυντήριων γραμμών για την προσαρμογή των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των φορέων χάραξης πολιτικής

  

Επόμενα Βήματα 

• Ανάπτυξη της Έκθεσης της υφιστάμενης κατάστασης 

• Προετοιμασία του προγράμματος σπουδών GVETS και της 

«εργαλειοθήκης»  για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων 

• 2η Συνάντηση Έργου στην Αθήνα, Ελλάδα 

 

Εταίροι 

Η κοινοπραξία αποτελείται από 7 οργανισμούς εταίρους από 7 ευρωπαϊκές χώρες: 

Menedek (Ουγγαρία), ΙΑΣΙΣ (Ελλάδα), OXFAM 

ITALIA ONLUS (Ιταλία), AIDGLOBAL 

(Πορτογαλία), INSTITUTO TECNOLOGICO DE 

ARAGON (Ισπανία), Ομάδα ανάπτυξης της 

ποικιλομορφίας (Λιθουανία), Κέντρο για 

Κοινωνική Καινοτομία ΕΠΕ (Κύπρος). 

Η πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας 

πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας στις 10 και 11 Ιανουαρίου 

2018. Κάθε οργάνωση είχε την ευκαιρία να παρουσιαστεί στους άλλους, να 

συζητήσει τα οράματά της σχετικά με το έργο και να θέσει στόχους και 

προθεσμίες. Όλοι οι εταίροι κατέληξαν σε ένα κοινό έδαφος και μια σαφή 

εικόνα των μελλοντικών εργασιών. Μια θετική και δυναμική ατμόσφαιρα 

προέβλεπε μια εποικοδομητική συνεργασία για τα επόμενα χρόνια. 

info@gvets.eu  GVETS   available soon 
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